KÄSKKIRI

10. september 2021 nr 216
Valikõppeaine "Riigikaitse" välilaagri
korraldamise kord

Vabariigi Valitsuse 27.04.2004 määruse nr 151 "Kaitseministeeriumi põhimäärus" § 13 punkti 7
ja § 15 punkti 3 alusel.
1. Reguleerimisala
Valikõppeaine "Riigikaitse" välilaagri korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib
gümnaasiumidele valikõppeaine "Riigikaitse" ainekavas ette nähtud kursuse "Praktiline õpe
välilaagris"
ja
kutseõppeasutustele
kutsekeskhariduse
õppekava
valikmooduli "Riigikaitseõpetus" rakenduskavas ette nähtud välilaagri (edaspidi koos nimetatud
välilaager) korraldamist, rahastamist ja järelevalvet. Välilaagreid viivad läbi Kaitseliidu
maakaitseringkonnad ja malevad (edaspidi Kaitseliidu struktuuriüksus) kaasates
koostööpartnereid. Kaitseliidu toetamiseks võib välilaagri läbi viia Kaitseväe struktuuriüksus
iseseisvalt.
2. Välilaagri korraldamine
2.1. Välilaagrite korraldamist koordineerib Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond.
2.2. Välilaagrite läbiviimise koordineerimiseks vastavas maakaitseringkonnas, määravad
Kaitseliidu maakaitseringkonnad ringkonnapõhise välilaagri kontaktisiku.
2.3. Välilaagrite korraldamine algab, kui koolid on esitanud oma piirkonna Kaitseliidu
maakaitseringkonnale kirjaliku taotluse (korra lisa 1) välilaagri läbiviimiseks mitte hiljem kui
selle toimumisele eelneva aasta 15. septembriks.
2.4. Välilaagrit läbiviiv Kaitseliidu struktuuriüksus teatab koolile e-posti teel välilaagri
toimumisele eelneva aasta 30. septembriks Kaitseliidu poolt läbiviidava välilaagri toimumise
kuupäeva ja asukoha ning teeb ettepaneku välilaagri läbiviimiseks kokkuleppe (korra lisa 2)
sõlmimiseks.
2.5. Vajadusel Kaitseväelt välilaagri läbiviimise toetuse saamiseks esitab Kaitseliidu
struktuuriüksus taotlused esitanud koolide nimekirja koos välilaagri läbiviimist puudutavate
andmetega vastavas maakaitseringkonna piirkonnas asuvale Kaitseväe juhataja vahetus
alluvuses olevale struktuuriüksusele (edaspidi Kaitseväe struktuuriüksus) mitte hiljem kui
välilaagri toimumisele eelneva aasta 1. oktoobriks.
2.6. Toetuse taotluse saanud Kaitseväe struktuuriüksus otsustab välilaagri toetamise ning

2.6. Toetuse taotluse saanud Kaitseväe struktuuriüksus otsustab välilaagri toetamise ning
teavitab oma otsusest Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonda välilaagri toimumisele eelneva
aasta 15. oktoobriks.
2.7. Vastav Kaitseliidu maakaitseringkond edastab talle koolide poolt esitatud punktis 2.3.
nimetatud taotluse(d) ja plaanitava eelarve Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonnale mitte
hiljem kui välilaagri toimumisele eelneva aasta 15. oktoobriks.
2.8. Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond koostab Kaitseliidu maakaitseringkondade poolt
esitatud taotluste alusel Kaitseliidu poolt läbiviidavate välilaagrite kava (korra lisa 3) 1.
novembriks.
2.9. Välilaagri läbiviimine nähakse ette maakaitseringkonna ülema iga-aastases aastakäsus ja
aastaplaanis.
3. Välilaagri läbiviimine
3.1. Kaitseliidu struktuuriüksused viivad välilaagrid läbi Kaitseliidu peastaabi
väljaõppeosakonna poolt koostatud iga-aastase punktis 2.8. nimetatud välilaagrite kava järgi.
3.2. Välilaagri õppetegevuste korraldamisel arvestatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu
ohutuseeskirjades ja väljaõpet reguleerivates dokumentides sätestatuga.
3.3. Välilaagri läbiviimise aluseks on Kaitseliidu struktuuriüksuse ülema poolt kinnitatud
välilaagri käsk.
3.4. Välilaagris rakendatakse õppetöö läbiviimiseks instruktori ettevalmistusega isikkoosseisu,
riigikaitseõpetajaid ja ajateenijaid.
3.5. Ajateenijaid ja instruktori ettevalmistuseta Kaitseliidu vabatahtlikke võib rakendada
õpilastest moodustatud allüksuste juhtimiseks, abikoolitajate või kontrollijatena ning toetavates
ülesannetes vastavalt nende erialale.
3.6. Välilaagris osalevate ajateenijate puhul tuleb silmas pidada:
1) ajateenijaid ei rakendata laagris instruktoritena, kuid neid on võimalik rakendada muudes
ülesannetes, sealhulgas juhiülesannetes juhul, kui neil on selleks ülesandeks piisavad
sõjaväelised teadmised ja oskused;
2) ajateenijaid kasutatakse juhul, kui laagris osalemine ja ülesannete täitmine aitab kaasa
ajateenija ametikohast või erialast tulenevate sõjaväelise väljaõppe eesmärkide paremaks
saavutamiseks ja toetab ajateenija kaitseväeteenistuskohustuse täitmise üldist eesmärki;
3) ajateenijad võivad välilaagris osaleda vaid koos nende üksuse tegevväelasega.
4. Välilaagrite korraldamise rahastamine ja vahendite tagamine
4.1. Välilaagrite korraldamiseks annab Kaitseministeerium igal aastal Kaitseliidule
tegevustoetust.
4.2. Jooksva kalendriaasta eelarve vaadatakse üle sügisel ja vajadusel korrigeeritakse.
4.3. Kaitseväe poolt toetatavate välilaagrite eest esitab Kaitsevägi kuluvähendusega müügiarve
Kaitseliidule. Kaitseliit tasub Kaitseväele laagrite läbiviimise toetamisel kaasnenud kulud,
näiteks toitlustamine, meditsiiniline teenindamine, transpordikulu, Kaitseministeeriumi poolt
eraldatud tegevustoetusest.
4.4. Kaitseliit ja Kaitsevägi tagavad välilaagris osaleva isikkoosseisu tasustamise vastavalt
sisemisele korrale.
5. Välilaagrite järelevalve ja vastutus
5.1. Välilaagrite järelevalvet teostab Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond, kaasates vajadusel
Kaitseväe peastaabi, Kaitseressursside Ameti ja Kaitseministeeriumi.
5.2. Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond hindab vajadusel koos Kaitseväe peastaabi,
Kaitseressursside Ameti ja Kaitseministeeriumiga välilaagrite vastavust gümnaasiumi
valikõppeaine "Riigikaitse" ainekavale.
5.3. Juhul, kui välilaagri hindamise käigus ilmnevad olulised puudused, mis kujutavad otsest
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5.3. Juhul, kui välilaagri hindamise käigus ilmnevad olulised puudused, mis kujutavad otsest
ohtu inimese tervisele või varale, peab hindaja andma ohtu põhjustava tegevuse läbiviijale
korralduse ohtliku tegevuse peatamiseks kuni puuduste või ohu kõrvaldamiseni.
6. Välilaagris õpilase tervise kahjustamise või kehavigastuse tekkimise korral uurimise
läbiviimine
6.1. Juhul, kui õpilane saab välilaagris kehavigastuse või tervisekahjustuse, millega võib
kaasneda püsiv või pikaaegne tervisekahjustus, korraldab välilaagrit läbi viiv Kaitseliidu
struktuuriüksus asjaolude selgitamiseks viivitamata uurimise. Uurimise läbiviimiseks
kohaldatakse Kaitseliidu ülema kehtestatud kehtivas Kaitseliidu töötervishoiu ja tööohutuse
uurimise korras sätestatud nõudeid, arvestades käesolevast käskkirjast tulenevate erisustega.
Uurimise viib läbi välilaagrit korraldava struktuuriüksuse ülema poolt määratud isik.
6.2. Uurimise käigus:
6.2.1. selgitatakse välja õpilase tervise kahjustamise või talle kehavigastuse tekitamise
sündmuse asjaolud;
6.2.2. kogutakse sündmuskohas tõendeid ning tehakse sündmuskoha vaatlus, skeemid või fotod;
6.2.3. võetakse seletus isikutelt, kellel on teavet sündmuskohal toimunud asjaolude kohta;
6.2.4. selgitatakse välja, kas õpilase tervise kahjustumine või kehavigastus oli põhjuslikus seoses
õpilase tegevuse või tegevusetusega;
6.2.5. selgitatakse välja, kas õpilase tervise kahjustumine või kehavigastus oli põhjuslikus seoses
välilaagri läbiviija või kolmanda isiku poolse tegevuse või tegevusetusega.
6.3. Punktis 6.1. nimetatud isik võib vajadusel kaasata uurimisse asjaomase eksperdi.
6.4. Uurimise kokkuvõtte koostab punktis 6.1. nimetatud isik. Kokkuvõte peab sisaldama
vähemalt sündmuse kirjeldust, uurimise käiku ja tulemusi ning hinnangut punktis 6.2.4. ja 6.2.5.
toodu kohta. Uurimise kokkuvõtte lisadeks on uurimise käigus kogutud materjalid, sealhulgas
kirjalikud tunnistused, seletused, ettekanded, fotod jms.
6.5. Uurimise läbi viinud isik edastab uurimise kokkuvõtte 30 päeva jooksul uurimise
algatamisest arvates allkirjastamiseks välilaagri läbi viinud Kaitseliidu struktuuriüksuse ülemale.
6.6. Õpilasele kehavigastuse või tervisekahjustuse tekkimisega kaasnev võimalik kahju hüvitise
nõue esitatakse Kaitseliidule.
6.7. Kaitseliidule hüvitise nõude esitamise korral otsustab Kaitseliidu ülem või tema poolt
volitatud isik nõude aluseks olevate asjaolude põhjal õpilasele tekkinud kahju hüvitamise
(eelkõige mõistlike ravikulude osas) või hüvitamata jätmise. Hüvitamise otsuse korral maksab
Kaitseliit õpilasele hüvitist korra punktis 4.1. nimetatud välilaagrite korraldamiseks saadud
tegevustoetusest.
7. Korra rakendamine
7.1. 2022. aastal toimuvate välilaagrite korraldamine algab, kui koolid on esitanud
Kaitseressursside Ametile 2021. aasta 1. oktoobriks välilaagri läbiviimise taotluse (korra lisa 1).
7.2. Kaitseressursside Amet edastab talle koolide poolt esitatud punktis 7.1. nimetatud taotlused
Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonnale mitte hiljem kui 2021. aasta 15. oktoobriks.
7.3. Välilaagrit läbiviiv Kaitseliidu struktuuriüksus teatab koolile e-posti teel mitte hiljem kui
2021. aasta 15. novembriks Kaitseliidu poolt 2022. aastal läbiviidava välilaagri toimumise
kuupäeva ja asukoha ning teeb ettepaneku välilaagri läbiviimiseks kokkuleppe (korra lisa 2)
sõlmimiseks.
8. Lõppsätted
8.1. Tunnistan kehtetuks kaitseministri 05.04.2019 käskkirja nr 104 "Valikõppeaine
"Riigikaitse" raames välilaagri korraldamise kord Kaitseministeeriumi valitsemisalas".
8.2. Käskkiri jõustub allkirjastamise hetkest.
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8.2. Käskkiri jõustub allkirjastamise hetkest.
8.3. Käskkiri teha teatavaks Kaitseliidu peastaabile, Kaitseväe peastaabile ja Kaitseressursside
Ametile.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Laanet
Kaitseminister

Reelika Semjonov
Kaitseväeteenistuse osakond
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